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INTRODUÇÃO

A Pesquisa parte de interesses advindos da experiência como

bolsista do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos

(Fórum Goiano de EJA) nos últimos dois anos, da imersão nas

discussões, questionamentos, leituras, encontros e debates de

assuntos relacionados à Educação de Jovens e adultos (EJA).

Além disso, durante o curso de Pedagogia, foi possível

perceber a deficiência no aprofundamento e estudo sobre a EJA

nas disciplinas ofertadas pelo currículo do curso, que só foi

aprofundado na dedicação à pesquisa sobre o tema no Projeto de

Extensão “Educação de Jovens e Adultos (EJA): Fórum Goiano

de EJA e Grupo de Estudos sobre a Educação de Adolescentes,

Jovens e Adultos (Geaja)”.

Tendo em vista muitas expectativas acerca das políticas

públicas para EJA e visando proporcionar a este público uma

educação de qualidade, este estudo visa identificar se os

municípios goianos que atuam no Fórum Goiano de EJA fazem o

atendimento conforme previsto nas legislações específicas e se

há, na prática, a garantia de continuidade educacional dos alunos

matriculados na EJA.

OBJETIVO

• Compreender como as ações do Fórum Goiano de Educação

de Jovens e Adultos, enquanto um movimento social em prol da

luta pelo direito à educação dessa modalidade de ensino no

Brasil contribui para a participação e formação política dos

sujeitos (educandos, educadores, gestores, pesquisadores e

interessados na temática) que atuam na modalidade;

• A questão central deste estudo é assim formulada: como as

políticas públicas de educação se materializam na educação de

jovens e adultos nos municípios da amostra: Goiânia, Aparecida

de Goiânia e Luziânia.

• Este estudo visa identificar se os municípios goianos que atuam

no Fórum Goiano de EJA fazem o atendimento conforme

previsto nas legislações específicas e se há, na prática, a

garantia de continuidade educacional dos alunos matriculados

na EJA.

METODOLOGIA

Apresentamos nessa pesquisa alguns dados quantitativos cuja

obtenção foi possível mediante consulta às bases de dados

Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD 2007-2015),

Censo Escolar (2015), Censo Nacional IBGE (2000 e 2010) e

dados dos municípios da amostra, disponibilizados pelos

representantes desses municípios no Fórum Goiano de EJA.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Considera-se que foi possível compreender de que maneira as

ações do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos – como um

movimento social em prol da luta pelo direito à educação dessa

modalidade de ensino no Brasil, se articula em ações com os parceiros

na luta por políticas públicas de Estado, intervindo também no

fechamento de escolas, melhorias para a modalidade, participação na

construção de vários documentos, e cobrando de maneira direta a

efetivação do que já esta posto na legislação.

Nos municípios analisados, apesar de atender a modalidade existe o

acesso à continuidade educacional desses educandos, porém o

número de vagas é insuficiente pra a demanda de analfabetos

existentes e pessoas que não concluíram sequer a educação básica.

Além disso, os municípios não tomam a EJA como um direito, como no

caso de aparecida de Goiânia que não oferta EJA no município e

reduzem a modalidade a ações da Secretaria do Estado, refletindo em

práticas fragmentadas e descontinuas.

As metas do PNE que refletem diretamente na EJA, precisam ser

traduzidas de modo a possibilitar sua aplicação nos municípios e

articulação entre os entes federativos de modo a cumprir os prazos

estabelecidos no documento.

Os desafios da EJA, vão muito além de abrir uma sala de aula, é

preciso encarar e respeitar a construção do ser cidadão, e que os

indivíduos buscam na EJA a efetivação da cidadania pra isso é preciso

ampliar o desenvolvimento integral desses sujeitos.

É necessária uma política de Estado que seja executada por todos

os entes federativos e com participação e articulação da sociedade

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Percebe-se que as ações dos sujeitos envolvidos junto ao Fórum

Goiano de EJA são ações coordenadas, conectadas à realidade, e que

partem de uma demanda específica sim, mas que advêm de uma

demanda maior. O que nos possibilita entender que as contribuições

individuais somam às contribuições no coletivo através de um processo

de trocas, numa dialógica freiriana que permeia a educação e dá

sentido aos sujeitos envolvidos no movimento social do Fórum Goiano

de EJA.

Os dados revelam que as ações governamentais são restritas a

metas e não priorizam a grande quantidade de pessoas sem a

escolaridade completa.

A historia da educação brasileira não nos deixa otimista frente a

essas medidas, os dados também no mostram que as legislações não

refletem em respostas e ações concretas no âmbito da universalização

do acesso e condições de permanência e continuidade para os

estudantes da modalidade;

É necessária uma política no país que seja executada de forma

garantir a democratização do acesso e da continuidade educacional

para esse público.
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